Sprawozdanie
z dziatalno6ci Zaruqdu Powiatu lVlirlskiego
w okresie od dnia 2X grudnla2016 r. do dnia 27 lutego Z0L7 r.

W okresie od dnia 21 grudnia2016 r. do dnra27 lutego 2017 r. Zarz4d Powiaru
obradowal na7 posiedzeniach: w dniu 29 gr:udnia 2016 r.,2 sq/cznr^,9 stycznia,

r

23 srycznta, 6 lutego, 13 lutego t 27 lutego 2017

Do gl6wnych temat6w, kt6ryrnt zajrnowatr sig Zavqd Powiatu, nalezaLy sprawy:
1) budzetu powiaLu,

2) oiwiaty,
3) micrua powiaru,
4) opracouiania projekt6w uchwal
Powiatu,
5) SPZOZ w Nlidsku Maz,
6) inne sprawy.

i

innych rnatena\6w na XIX sesjE Rady

Ad. L Bud2et powiatu
Zarzqd Powiatu na posiedzeniu

w dniu 2

sqcznia 2017

r. podlal

nastgpuj4ce

uchwaly:

- Nr 491/17'u/ sprawie ustalenia

planu dochod6w

i

wl,datLow jednostkom

budzetowym, planu finansowego zadan z zakresu admrnistracjr l;-4dowej onz planu

finansowego dochod6r,v podlegajacych pnekazantu
w

201,7

do budzetu padstr.va

roku,

- Nr 492/17 w sprawie ustalenia harmonogtamu rea[zac1i dochodow i
budzetu Powiatu Mifiskiego na

I kwarta\

2017

rv]rdatk6w

r

Zarz4d Powiatu podjryl 1 uchwatrq $L a6B/16) w sprawie zmt^rr r.v budzecie

Powiatu na 201,6 rok

i 2 uchwaly (Nr 505/1.7, Nr 511/17) w sprawre zmirn

w budzecie Powiatu na 2017 rok. Zmtany polegaly na

i

zm1^nLre

planu dochod6w

wydatk6w zwt4zanych ze zm7^nq kwot dotacji celov4r6[ pnekaz1rwanych

z budzett paristwa, przeniesieniu wydad<ow
dztaNu w zaktesie uTrdatk6w biez4c;'ch

i

mrEdzy SS - ramach tego samego

doqrczy\y'

- Starostwa Powiatowego w N4irisku VIaz.

- Powiatowego Inspektotatu Nadzoru Budowlanego w Mifsku NIaz.

- Grmnazjum i Liceum ogolnoksztalc4cego w a,{irisku Nraz.
- Zespotru Szkotr Nr

1

w Nlirisku Maz.

- Zespolu Szkol im. IvI. Sklodowskiej-curie w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkol Ekonomicznychw Mirisku Maz.
- Zespotru Szkol Agrotechnicznychw klirisku NIaz.
- TrcspoNu Szkol Zawodowych Nr 2 w A,fidsku Maz.
- ZespoNu Szk6l Speclalnych w Ignacowle,
- Centtum I{sztatrcenta"'Za:vodou/ego i Ustawicznego w Nlidsku Maz.
- Potadni Psychologrczno-Pedagogicznel w Nzlirisku NIaz.
- Po radni

P

sycfi6]o*iczno-P

ed

^go

g]cznej w Sule j 6wku,

- Domu Dziecka w Falbogach,

- Domu Pomocy Spoleczne

j

6w.

Jozefa w Mieni

- Domu Pomocy Spolecznej ,Jedlina,,

r,v

Mieni

- Domu Pomocy Spolecznej w I(4tach,
- Powiatourego Centrum Pomocl, Rodzirue w Mirisku \,Iaz.

- Powiatowego UrzEdu Pracy w Mifrsku Maz.

- Zarzqd''t Drog Powiatorxrych w lVlirisku Maz.
- I(omend)' Powiatowej Paristwowej Strazy Pozatnej w NfiriskuNfaz.
- Powiatowego Srodoweskowego Domu Samopomocy w l\tirisku NIaz.

Ponadto na posiedzenTu w dniu 2 stycznra 2017 r. Zauyd podjal 20 uchwal.
udzielalTcych upowaznied kierownikom jednostek

finansowych zwr4zanych

z

do

z^crgz.rlr^ zobowt4ztn

rciltzacj4 ptzedsigwziE6 ujqtych

w

Wieloletniej

Prognozie Finansowej or^z z \rtaNu um6w, kt6rych rca)tzaclaw roku budzetowym

w latach
(Nr

471

r

nastepn)/ch jest niezbEdna do zapewnienia ci4gLo6ci dziaNanta jednostkr

/17 - 490/17).

Na posiedzentu w dniu 27 Iutego 2017 r. Zarz4d podjal uchwalq Nr 5i0/17
zmlenTa)4c4

plan finansowy dochod6w zw74z^nych

z redtzacjy

zadan

z zakresu

admrnistracji rz'4dowej podlegaj4cych ptzektzanru

do

br-rdzetu parisrwa

w 2017 roku.

Ad.

2

Spraw)' odwiaty

V7 zakresie spraw odwiatowi,ch

-

Zauqd podjal nast€puj4ce uchwaly:

Nt 493/17 z drnag sqrcznra2017 t. w sprawie przyzn^nra stypendiow

sportor.vy6fi

dla zawodnik6r,v. Sqpendia przyzn no:

- Wiktorowi Czubskiemu

zawodnikowi r\eroldubu Zremt Zamoiskiei
w Mokr:em na oktes od lutego do czerwca2OlT r. wwlrsokodci 100 zl mresiqcznie
w celu przygotowania sig do lvfrstrzostw Polski Junior6w (szybowructwo);
- Cezarernu Gqsiorowi - zawodnikowr N,{inskiego I{lubu Sportowego Taekwondo w l\{irisku Nlazowieckim na okres od lutego do marca 201,7 r. w wysokodci
100 zl miesiqcznie w celu przygotowania siq do Nfiqdzl.wojew6dzlach N,Ii.strzosfw
Ntllodzikow (taekwon-do) ;
- Jakubowi Hamerskiemu zawodnikowi A,{i6skiego I{lubu Spottowego
Taekwon-do w Minsku Mazowieckim na okres od lutego do kwretnia 2017 r.
w q,soko6ci 250 zl miesigcznie w celu ptzygotowania sig do Nlistrzostw Europy
Juniotow (taekwon-do) ;
- Cezaremu Jackowskiemu zawodnikowi N,tinskiego Idubu Sportowegcr
Taekwon-do w Minskr,r lVlazowieckim fl^ okres ocl lutego do m^)^ 2017 r.
w wysoko(ci 150 zl miesigcznie w celu przlrgotowania siq do A,fistrzostw Polski
Juniorow (taekwon-do) ;
- tr-ukaszowi Jgdtasikowi zawodnikowi Nliriskiego I{lubu Sportowego
'l-aekwon-do w A,{tfsku Nlazowieckim n okres
od lutego clo m^rca. 2OI7 r..
w wysokodci 100 zl miesiqcznie rv celu ptzygotowania siq do Vliqdzylvojew6dzkicli
Nzlistrzos tw N{lodzikow (taekwon-do7 ;
- Julii Kawce zawodntczce lVlidskiego I{lubu Sportowego Taekwon-do w
A'1i6sku l\fazowieckirn na okres od lutego do kwretnra 2017 r. w wysokodci 250 zl
miesipcznie r,v celu przygotowania sip do Nlistrzostw Europy
Juniolow (taekwon
do);

- Helenie Kpdziotze

- z^wodnczce Miriskrego I(lubu Sportowego Taekwon-do
w Azlirisku lVlazowieckim na okres od lutego do marca 201,7 r. w wysokodci 1OO zl
miesiEcznie w celu przygotov/ania sie do N{igdz1'wojewodzkrch N4istrzostw
Azllodzikow (taekwon do);

- Damianowi Koseskiemu

zawodnikowr Miriskrego Towarzystwa Szachowego
w Nlirisku N4azowieckim na okres od lutego do czerwc a 2017 r. w wysoko6ci IO0 zl
miesiqcznie w celu prz)/gotouiania siq do A,fistrzostw PolskiJuruor6w (szachy);
- Aleksandrze Koz{owskiej zawodnrczce N,{ifiskiego I(lubu Spor-towego
Taekwon-do r,v N'Iinsku A,{azowieckim na okres od lutego do marca 2017 t. xv
wysokoSci 100 ztr miesiqcznie w celu przygotowania siE do Migdz)'wojewodzkich
Azlis trzos tlv Nllodzik6w (taekwon-do) ;

-

- Marcie Krajewskiei

-

zawodnrczce Mifskiego lCubu Sportowego Taekwon-clo
w Mifsku l\{azowieckim na oktes od lutego do kunetru a 2017 r. w wysoko(c i 250 zl
miesiqcznie w celu przygotowania siq clo Nlistrzostw Europy
Juniorow (taekwondo);

- Jakubowi Kretowiczowi -

zawodnikowi Uczniowskiego Idubu Spor:towego
Judo ,,I(ontra" w Mi6sku Nlazowieckim na okres od lutego do kwietni a 201:' r. w
ufrsokosci 150 zl rniesiq cznre w celu przygotou/ania siq do N,fistrzostw Polskr
Juruor6w (judo);
- Karolinie X-uniewskiej - zawodnrczce N{irlskrego Idubu Sportowego Taekwondo w N{irisku Nzlazowieckim na okres od lutego do marca 2017 t. w wysoko(ci
1'00 z\ miesiqcznie w celu przygotowania siq do A,{iqdzywojewodzkich N,fi.strzostw
Azllodzik6w (taekwon-do) ;
- Partykowi Matejakowi - zawodnikowi A,firiskiego I{lubu Sportowego Taekwondo w A'{idsku Mazowieckim na okres od lutego do marca 201,7 t. * *yrokodci 100
zN miesiqcznie w celu przl,gotowania sie do N{igdzywojew,5dzkrch Nlistrzosnv
Vllodzikow (taekwon-do) ;
- Michalinie Mikulskiej - zawodniczce Miriskrego I{ubu Sporowego 'I-aekwondo w N'fidsku N{azor,vieckim na okres od lutego do kr,vietrua 2017 r. v/ wysoko(ci
250 zI miesipcznie w celu pr:zygotowania siE do N{istrzostw Europy
Juniot6w
(taekwon-do);
- Karolowi Mistetkiewiczowi - za'urodnrkowi Azlifiskiego I{ubu Sportowego
Taekwon-do w Minsku A,{azowieckim na okres od lutego do marca 2017 r. w
wl/soko6ci 100 z1 miesiEcznie w celu przygotowania siE do Nzliqdzywojewodzkrch
Nlistrzo s tw N{trodzikow (taekwon-do) ;
- Piotrowi Mudantowi - zawodnikowi N{rriskiego I{ubu Sporowego Taekr,vondo r,v N{irisku A,fazowreckim na okres od lr-rtego do matca 2017 t.
- -yrol<o6ci 100
z\ miesiEcznie w celu prz)/gotowania sie do N,Iigdzywojew6dzkich
Azlisuzostw
N4lodzikow (taekwon-do) ;
- Szymonowi Ngo Ttong - zarvodnil<owi Uczniowskiego I(lubu Sportor,veuo
Judo ,,I(ont1a" w Nfirisku N4azowieckim na okres od lutego do marca 2017 r.
w wysokodci 150 zl miesigcznie r,v celu przl'gotowania siq do Nfistrzostw Polskr
Juniorow (judo);
- Poli Patol - zawodnrczce Nfifiskrego Towarz),stwa Szachowego w N,Ii6skr,r
Nfazowieckim 71 okres od lutego do czerwc^ 201,7 r, w rvlrsoko(ci 100 ztr
miesiqcznie w celu prz)/gotowania siq do A,{istrzostw Polski
Juruor6w (szachl ;
- Aleksandrze Polkowskiej - zawodntczce I)czniowskiego I{lubu Spor-towego
Judo ,,I(ontra" w Nlirisku N{azowieckim na okres od lutego do kwretnia 2017 t.
w wysokodci 150 zl miesiqczrue w celu puyqotowania siq do X,{istrzostw Polskt
Juniorek (judo);
- Katanynie Przyczynie - zawodniczcelJczntowskiego I{lubu Sportowego Juclo
,,I(ontra" w Nlirlsku N{azowieckim n okres od lutego do m^rc^ 2017 1:,
w r.'uysokodci 150 ztr miesiEcznie w celu przlrgotowania sig do A,{istrzostw Polskr
Juniorek (judo);

- Patrykowi Pszonce - zar,vodnikowi Uczniowskiego I{ubu Sportowego Juclo
,,I(ontra" w Nzlifisku N4azowieckim n^ okres od lutego clo kwietnia 2017 r.

w wysokodci 150 zl miesigcznie w celu przl,gotowania

siE do A,fistrzostw polsfti

Juniorow (yudo),
- Otiwi Urbanowskiej - zawodnrczce Miriskiego I{ubu Sportowego T'aekwon-clo
w lVlirlsku Nlazowieckim na okres od lutego do marca 201,7 r. w.r,1rsoLo(ci 100 zl
miesigcznie w celu przygotowania sie do N,{igdz1,'woiewodzkrch N4istrzostw
lvllodzikow (taekwon-do) ;
- Madi Zabotowskiej zawodnrczce Miriskiego Towarzysrwa Szachor,vegcr
w Mirisku N'Iazowieckim na okres od lutego do czerwc a 2or7 r. w u,J/soko6ci roo ztr
miesipcznie w celu ptz;rgotowarua sig do Nfistrzosfw PolskiJunior6w (szach;
;
- Wiktorii Zalewskiej - zawodnrczce Uczniowskiego I{lrbu Sportowego
Judo
,,I{ontrz" w Mirisku Nlazowieckim na okles od luiego clo kwietn ra 2OI7 r. w
wysokodci 150 zl nriesigczflre w celu przygotou/ania sig do Azlistlzostw polsfti
Juruor6w (judo).

-Nr 494/17 z dnta 9 st;rc7ni2 2017 r. w sprawie ogloszenia

otwarrych konl<urirr,v
ofert na retfizaclg zadan publicznych w 2017 r. pftez org nlz^c)e poz'^1;z4dowe oraz
podmioty rq'mienione w alt, 3 ust. 3 ustawy t A^u 24 kwietnta 2003 r.
o dzizlalno6ci pozytku pubJicznego i o wolontanacie. (w 2OI7 r. ptzezn^czone
z o staly ( ro dkr v/ nas tgpuj
acych wys oko ciach
- na zndaria w zakresie ochrony i promocji zdrowia 5.000 z\
- na zadanta w zakresie dzialalno(ci n tzecz osob niepelnosprar,vn),ch 30.000 zl
- rr zadanta w zakresie turystykt t krajoznawsfwa oraz rx4rpoczynku
dziect
i m'lodziezy - 5,000 zt
- 11 zadanta w zakresie kuitury, sztuki, ochrony dobr kulrury t clziedzictsva
natodowego - 140,000 zl
- na zadantaxv zakresie wspier^n7^r upo'wszechniania kulnrry fizycznel 140.000 z\
- nt zadantatv zaktesie dzialalno(ci n^ rzecz integracji europejskiej oraz rozwijarria
kontakt6w i wspotrpraclr rsElry spoleczeristwami 5.000 zl),
S

- Nr

501

/17 z dnia 6 lutego 2OI7 r.

:

r,v spr:awie planu dofinansowania form

w 2O1l roku (w budzecie powiatu
zostaNy Srodki finansowe fl dofinansowanie doskonalenia

doskonalenia zawodowego nauczycrelt

wyodrqbnione
zawodowego

n

ucz)rcieli w \4cznel kwocie 265.006 zl)

- Nr 502/17 z dnta 6lutego 2017 r. w sprawie powolania 6l(omisji I{onkursoulrch

do

tozp^trJwz.nra

ofert na reahzacje zadan

pozat:z4dowe oraz podmioty rlrmienione
2003

r

pr-rblicznych

pvez

w art. 3 ust. 3 ustau4r z

orgnntzacje

dnta 24 kwtetnra

o dzta\alnodci pozl'tku publicznego i o wolont^fl^crew 2017 r.

- Nr

506/1,7

z

drria 27 lutego 201,7

zaopiniowania wnioskow

r, w

sprawie powo.iania komisli

clcr

o udzielenie dotacji z budLetu Powiatu Nliriskiego

na

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlan e prz)r zabytku
wpisanym do rejestru zabyd<6w (przewodniczqcy I{rzysztof Ptrochocpi,
czlonkowie: Utszula Soroka, Iwona Warszawska-Lulko, \il7incent\, Bartnicki.
ElLbreta Smor4g),

- Nr 507 117 z

dnta 27 Iutego 2017

t. w

sprawi

e

pfteprowadzenra konsr-rltacji

doqczqcyrch ptojektu Uchwaly Rady Powiatu N4iriskiego

sieci szk6t ponadEmnazjalnych

i

w

sprawie dostosor,vania

specjalnych na terenie Powiatu Nlidsldego clo

nowego ustroju szkolnego or^z ustalenia sieci szkoN ponadpodstawow)rch
i specjalny'ch (konsultacje trwaj4od 1 marc a 2017 r. do 8 m^rc^ 2017 t.)
Ad.

3

Mienie powiatu

W zakresie spraw

dot5,cz4gych mienia powiatu Zarz4d

podjal nastEpuj4cc

uchwaly:

- Nt 470/17 z

dnta

2 st1rg7111,1 2017 t. w sprawie pnel<az^fia n^ rzecz A,Iiasta

Stolecznego Warszawy nieruchomo6ci po\ozonych w \Warszawie Wesolej , zalqtych

pod ulice Niemcewicza, 1

Praskiego Pulku,

Armii IGajowej i

Wspoln4,

stanowi4cych drogi powiatowe (dot. przekazanra 12 rtteruchomo(ci)

- Nr 504/1'7 z dnta l3lutego 2017 t. w spralvie Wd,ziefiawienia czgSci dzratrl<tm'16

polozonej

w tralbogach (dot.

wlrdzierz^wterrra na okres

5 lat

d,oqchczasowemu

dzierzawcy Telekomudracji Polskiej (Orange Polska) czq6ci dzia\kt

m 7 6 o pow.

1,0120 ha, u4rs6fto66 optraty 1785 ztr brutto roczrue)

Radv Powiatu
Zarz4d Powiatu na posiedzentach rv dniu 13 lutego br. pn5,j4tr matertaly na
sesjE Radyr

Powiatu.

XIX

Dyrekcla SPZOZ

2

sqrsTnia.

6lutego

w N4insku

Nlazowieckim 11 posiedzeruach

w

clruach

i 13 lutego 2017 r. ptzedstawiala aktualn4 sytuacjQ w zakresie

ptowadzonych zadaninr.vestycyjnych i remont6w or^zbieL4cel syruacji SVZOZ.

Zlozone zostal,o do wojewody roz[czenre dotacji ceiowej

z

bud,ze.tu

paistwa.
Ponadto na posiedzenTvw dniu 6 lutego 2017 r. podjgta zostaLauchwa.la

w spr:awie wytazenra zgody na przyjecre datowtzrry

^p^r^tury

i

m

499/17

sprzgtu medycznego

przez Samodzielnl, PubJicznych Zesp6l Opieki Zdrowotnej w

N{irisl<r-r

N{azowieckim (dot. przyjqcra od Fundacji Wielka Orkiestta Swi4tecznej pomocl,

IJSG, lol<ahzatora rl czytr krwionodnych
^plratu
wartodi 115.000 zh.

Ad.6

i kardiomonitora -

szacunkowzr

Inne spraw]'

Ponadto Zauqd Powiaru podjatr nastepuj4ce uchwaly:

- Nt

466116

z

dnia 29 grudrua 201,6

r. w

sprawie udzielerua upowa2nienia

Dytektorowi Powiatowego Utzqdu Pracy w l\tirisku Nfazowreckim clo rca\zac1t
ptojektu wsp6trfinansowanego ze 6rodkow Europejsldego Funduszu Spolecznegcr
w ramach Regionalnego Progtamu Opetacl'jnego Wojewod zwa Mazowieckieso na
Iata 201,4-2020,

- Nr

467

/ 16 z dnta 29 grudni a 2016 r. w sptawie r-rdzielenia upowazru eru^ Z,^stepcy

Dyrektota Powiatowego Urzgdu Pra"cy

w A,{irisku A,{azowieckim do

rczltzaclt

projektu wsp6lfinansowanego ze 6todk6w Europejskiego Funduszr-r Spo.leczneg;o
w tamach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojer,vodzwnN,Iazor,vieckieao nzi

hta 2014-2020,

- Nr 469 /17 z

dnra

2 sryczrr'a 2Or7 r. w sprawi e yrr^zen7a opinii

doqrcy4gsi

projektu ,,Programu Ochron)' Srodowiska dla Gminy Dobre do roku 2020,,(optnta
pozyqrvr'uS

- Nr

495/17

z

9

dnta

stycznia 2017

t. w

sprawie uclzielenia LrpowaZnlerua

d)'rektorowr Zatzqdu Dt6g Powiatowych w Azlidsku i\{azowieckim do Drowadze:nia
inwesqrcji (upowazruenie do rcahzaclt 24 zadan drogowych),

- Nr 496/17 z

dnta

23 sqrcznia 2017 r. w sprawie ylr^iefia opimr

dotycz4cej

projektu ,,PLogramu Ochron)r Stodowrska d1a Gminy lakubow do roku

2020,,

(opinia pozyqrwna)

- Nt

497

/17 z

clnta

23

st:ycznta 2017

r. w

sprawie udzielenia upowaznlenla

dyrektorowi Domu Pomocy Spotrecznej ,Jedlina" w Mieru do prowadzelia
tnwestycji (dot. rozbudowy budlrnfts mieszkalnego nr 1 DpS
,Jedlina,, o szyb
windy, maszynowniq i pomieszczerlre
-

Nt 500/17 z

mieszkaric6w),

dnra 6 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upowaznienia clyrektorowi

Zespo'lu Szk6l Ekonomicznych
inwes

pa.rarm dla

w

xzlirisku Ndazowieckim

do

prowadze'ia

tycji (dot, mod erntzacji instalacji elektrycznej w ZSE),

- Nr 503/17 z dnra 13 lutego 2017 r. w sprawie okredlenia os6b uprarvnionych
skladania

w imjeniu powiatu

o6wtadczeri r,voli

w

sprawach maj4tkowych (na

clo

cza,s

urlopu Wicestatoss, K. Plochockrego tj. od 13 lutego do 1,7lutego br. o(wiad czertl^
skladal p. Nlarek Pachnik),

- Nt

508/17

z

dnta 27 lutego 2017

t. w

sprawie zat:wterdzenia Planu

prac1,

Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy v/ Mifrsku Mazowieckrm na
2017 rok,

- Nr 509/17 z dnta27 lutego 2OI7 r. w sprar,vie naboru na stanowisko clyrehtora
Domu Pomocy Spolecznei 6*. Jozefa w Mieni (termrn skladania dokumentow
1

r-rpiy,rva

a^

I3 marca 2017 r.)

Ponadto na posiedzeniach Zarzadu powiatu przekazane byh
nast€puj Ace informacj

e:

-

up'lynqNa tnformacja o zmntelszeniu kwoty dofinansowania na budowe hali
sportowej przy uI. Budowlanej o kwotE 235.000 z\ do kwoq, I.7 40.100 zL,
- lv dniu 28 grudnia br. podqrkonawca rob6t na ul. przemlr5]ewej w N4iriskr-r N{az.
zorg^nrzowal symb dtczny poch6wek szcz4tl<ow ludzkich zna.Iezionych w trakcie

prac budowlan;'61 (ok. 200 szkielet6r,v ludzkich, przyczynq (mierci w wrgkszo(ci
byla epidemta grwlhc)r i cholery), szcz4tl<t datowane s4 na Iata 162I_1700.

- 27 gtudnta 2016 r. wojewoda

mazowrecl<t zatvterdzil listE zzkwahfrkowanl,cfu
wniosk6w o dofinansowanie zadan w ramach Programu Gminnej i powratorvej
Infrastruktury Drogowej, zadame dot. doko n rrn i ul. Przemystrowej w A,{i6sl<u
NIaz. znalazlo sig na 3 pozycji r dotacia v4,nosi I,OO7 .gI7 z\.

-

podpisany zostal plan audytu vzewnQtrznego na 2017 r. Audyt obejmie dr,va
obszary: funkcjonowanie t rea)tzac1g zadan pfiez Zat;24c1 Dr6g powiatowych
w Miriskr,r Mzz.1z^mowrenia pubJicznew S7)rdziale Inwestycji, "

-

wsp6lnie z \M6jtem Gmin1, Nzhrisk NIaz. i Burmistrzem Miasta A,tirisk IVhz,
rvyst4piJi6m)' do Prezesa Zatzz;du PKP PLK S.A., aby w zwr4zl<u z planowanyrni
pracami remontowymi [nii kolejowej z Otwocka do Lub]ina poci4gr zatrzymywa\1,
siq na stacji kolejowel Nlrrisk a,faz. \wplynqtra odpowiedi, L; *;j
chwili trwnl'a
prace nad nowl'm tozkladem jazd1,, ktory bgdzie obowi4zywal od c'zerwc^ 2OI7 r.
(r.r,rqkszo56

poci4gow

- 'w dniu 20

m^wyz''

stycznra

br.

czony post6i handlowy na stacji N{irisk Ma"z.).

zal<oAcz5rl struzbq

Powiatowego Pafstwowej StraLy PoLarnej

p.

n^

stanowisku l{omendarLta
Jarostraw Ufnai, I\,fazowiecki

I(omendant Wojew6dzki powrerzyl pelnienie obowi4zk6w
Parobczakowi.

- w druu 1,2 sLyczfll^

p.

odbytro sig uroczyste orwarcie pawilonu

w A,fidsku NIaz,

parvlowi

w SpZC'Z

- w dniu 17 sqczttta 2017 r. rr placu ptzed I{omend4 Powiatow4 Padstr,vow.ej
Strazl' PoLarnei w Nli6sku Azlazowieckrm odbyla sig uroczyst^ zbrorka z olro:r1i

wN4czenta Ochotniczel StraLy PoLanej w Cisiu do I{rajowego Sytemu Rator,vnicz,rGaSniczeg o o r^z p rz e\<azanta s amo cho dow p oz a ntczy ch,

- w I{PPSP zil<oitczyN swoy4 sluzbq st. aspirant Adam
ob

or.vi4z

- odbytry

kr

do

siE

w6

d

I(unka, kt6qr pe6Lil

cy j edno s tkt r^tow rrlcz o - galntcz ej,

narady roczne z kierowrukami powiatowych jednostek organi zacyjn1rch.

- zloLony

zostaN wniosek do l{arcza\ka Wojew6dztwa N,Iazowieclaego rrA
dofinansowanie rca)tzaclt zadanrainwesqrcyjnego ,,Budowa drogr Milew_gr. pouilarlr
gm. I(aluszlrn" (o dofinansowanie w kwocie 350.000 zl),

-

odbytro sig posiedzenTe I{omisji Bezpteczeristwa i Porz4dku, na kt6rnm zostalc>
przylete sprawozd^n1e z^ 201.6 rok i plan pr^cy na 2017 tok,

- odbyla siq odpraw^. roczn^ Policji z vdztalern l(omendanta Stolecznego poiicji
R. Zebrowskiego (bardzo wysoka ocena pr:acy Kpp w Nfirisku NIaz.)

- z\ozony zostal wntosek do Nlinistra Infrastruktury o dofinansowanie w

-

2017 r.

zadarna mosto'wego przy ul. Budor.vlanej w Azlidsku Maz.

- zloiony zostatr wniosek do WFOSiGW o umorzenie po21,c zl<t zacr4gniptej na
wykonanie pnyl4cza cieptr.owniczego w ZS Nr 1 w Nlirisku NIaz. Wnioskowana
lrwota umorzenia (109.310,74 z\) bEdzre przez{r czorra n^ termomoclefi)7zag1e
budl,nku ZSA.

- odbytr

siE

I{onwent Wojtow i Burmistrz6w Powiatu Miriskiego w Stanislawowie,
w zycie reforma odwiatv or.az

na kt6rym gtrownym tematem obrad byla wcho dz6ca
,,Lls tawa metrop oli taLna",

- odbyla sie narada podsumowuj4ca rok
Panstwor,vej Stra21, PoLarnej (powrat miriski
mazor,vieckrm).

2016, je6li choclzi o dzra\alnoSc
w (cislej czol(.twce w wojewodztu,le

-

odby.ly siq uroczystodci upamigtniaj4ce vlrd^rzer\^ z lutego 1,944
p owiatu miriskrego, kt6re no szq fl^zwe,,Wrelktej \fsypy,,,

- w dniu 26 lutego br. odbyl
$Vilczym",

r. na

tererrie

siq Bieg pamiqci Zo\nrerzy WyklEtych ,,Tropem

- spotlranie z Z-cqBurmistrza Halinowa i Sekretarzem Halinowa w spr:awie
lokalu dla Referatu Architektur;r i Budownicrwa,

zm7^11\/

- spotkanie lTojtow i Burmistrz6w miast i grrun powiatu minskiego z Matsza\kiem
Wolewodztwa Mazowieckiego - Adamem Struzikiem (korzystarue ze (rodkow
unijnyclr RPO r projekqr dot. zmtanw funkcjonowaniu samorz4d6w),

- wuyt^ w

PLK S.A. spotkanie z CzLonl<rem 'Zat;z4clu
nt, wykonani^ crryu pteszo-jezdnego w c1zulLr

Zarzqdzte PKP

Wtodzimierzern Zrnud4

ul, Sosnkowskiego pod Lini4 kolejow4 Warczawa-pilawa,

-

na

stanowishu Dowodcy ZGPR 'u/ Nftrisku
Biezoriskrego zast4pil myr Artur GoJic,
zm7^rta

Maz. mjr Piotra

to zsftzy gtnQc1e otwar:tych konkurs 6w o fert dla organi zacji p ozarz4dowych,

- zuO y,da\a dwre pozyqrwne opinie

dolycz4ce sfinansowania planowanego
deficytu budzetu w 201'7 r. or^z w sprawie prawrd.lowodci zachowania wskalnik6w
u1'nikaj4cych z ustawy o finansach publicznl,ch w odniesieniu do zad\uzentn
pov/laru,

-

odbyla sie tozpr^w^

w \)fSA w sprawie skarE powiatu rr

rozstrzygnigcie
nadzotcze wojewody uchylaj4ce uchwalg Zan4duPowiatu w sptawie odwolania ze
stanowiska dyrekto n Zespolu Szkol Agrotechni cznych w Nlinsku A,fazowiecpim,
(sad oddalitr skarge powiatQ,

- w DPS 6w. Jozefa w Mieru odbylo sig spotkanie I wicewojewody rn^zo-wTeckiego
p. Sylwestra D4browskiego, wicestaros q Ilzysztofa Ptrochocldego'z pielqgniurku.I-,i
w zwi4zku z pismem pielEgniarek w sprawie pn)rzlvnia im 1000- zI fodwryLl<t.
W ty- tygodniu odbqda srg kolejne rozmowy,

-

w budynkach Statostwa; w wlniku
przepro\ /adzonego postepowanra okazalo sig, ze naJ\<orz)rstnrejsza z\ozona ofelta
ptzewyLszJrla kwotq, kt6ra zosta\a zabezpreczon^ fla to zad,arne, Ze wzglpclow
zmiana dogrcz4ca Lrttzym^nla czysto(ci

m^rc br. sprz4tanie budynk6w bgdzie
tealizowan e przez B os6b zatrudnionych w Starostwie w wyrni ane 4,25 etaru).
ekonomicznych postanowiono, ze od

